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Ніна Рашэтнікава 

 

МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ФАЛЬКЛОРУ  

Ў ШКОЛЬНЫМ КУРСЕ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

Вывучэнне фальклорных твораўу школьным курсе беларускай 

літаратуры (5–6 класы) мае сваю спецыфіку, таму што ў гэты ўзроставы 

перыяд адбываецца пераход ад пачатковага этапу навучання (літаратурнае 

чытанне) да сярэдняга (літаратурнае навучанне). 

Згодна са зместам вучэбнай праграмы ў пятым класе школьнікі 

знаёмяцца з народнымі казкамі, легендамі, загадкамі, прыказкамі, 

прыкметамі і павер’ямі. Пазней для параўнання ім даюцца літаратурная 

казка і літаратурная легенда. Неабходна падкрэсліць, што курс беларускай 

літаратуры ў пятым класе мае на мэце сфарміраваць у вучняў уяўленне пра 

літаратуру як мастацтва слова і чалавеказнаўства. 

Пры вывучэнні фальклору асноўная ўвага звяртаецца на беларускую 

міфалогію і народныя песні, што, безумоўна, павінна забяспечыць 

літаратурна-мастацкае развіццё вучня. 

Аналіз фальклорных твораў на ўроках беларускай літаратуры 

садзейнічае пераходу кожнага школьніка на больш высокі ўзровень 

асэнсавання ідэйна-мастацкага зместу твора. Роля аналізу ў гэтым руху 

вучняў па прыступках літаратурнага развіцця надзвычай важная: з гэтай 

мэтай у межах кожнай тэмы школьнік атрымлівае заданні, што звернуты да 

яго эмоцый, да засваення ім тэксту на паняційным узроўні, да развіцця 

ўяўлення і эстэтычнага погляду на мастацкую форму. 

Вучням пятых-шостых класаў неабходна валодаць чытацкімі 

ўменнямі і тэарэтыка-літаратурнымі паняццямі, непасрэдна звязанымі з 

аналізам і інтэрпрэтацыяй фальклорных твораў.  

Як ужо адзначалася вышэй, у пятым класе вучні чытаюць і вывучаюць 

народныя казкі, якія адыгрываюць важную ролю ў маральным і эстэтычным 

выхаванні школьнікаў. 

Методыка вывучэння народнай казкі на ўроках літаратуры 

распрацавана М. А. Рыбнікавай у «Нарысах па методыцы літаратурнага 

чытання». Аўтар асабліва падкрэслівала, што настаўнік-славеснік абавязаны 

расказаць казку на ўроку без прадмовы, звяртаючы ўвагу навучэнцаў на 
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мову казкі. Пажадана, каб ён асцярожна і ўважліва падыходзіў да тэксту 

твора ў працэсе яго аналізу [1, 56]. 

Народныя казкі, што ўключаны ў праграму пятага класа, дазволяць 

настаўніку паказаць самае характэрнае для беларускага фальклору. 

Напрыклад, для чытання і вывучэння прапануецца казка «Разумная дачка». 

Пасля расказвання або чытання твора на ўроку настаўнік высвятляе, 

наколькі цікавай падалася вучням казка, ці правільна яны зразумелі змест і 

характары герояў, ці могуць пяцікласнікі адказаць на пытанні. 

Як вядома, працэс чытання – гэта работа ўсіх сфер успрымання 

(эмоцый, уяўлення, асэнсавання зместу і ўсведамлення формы), гэта 

высвятленне праблем і спроба іх вырашэння. Уменне дакладна адказаць на 

пытанне і паставіць пытанне да тэксту – адзін з самых важных паказчыкаў 

літаратурнага развіцця школьнікаў. 

Традыцыйны ўрок літаратуры часта будуецца на пытаннях, якія, як 

правіла, зыходзяць ад настаўніка, і адказах навучэнцаў. Сучасная методыка 

выкладання літаратуры накіравана якраз на актывізацыю вучняў: калі яны 

ўвесь час будуць адказваць на чужыя пытанні, то ніколі не навучацца 

самастойна чытаць і разумець тэкст. 

Пачатак казкі «Разумная дачка» патрабуе ад настаўніка побытавага 

каментарыя. Што такое радзіны? Як яны спраўляліся і чаму нават бедны 

чалавек імкнуўся правесці іх? 

У пятым класе перад аналізам твора настаўнік высвятляе ў вучняў, 

якія пытанні ўзніклі ў іх пры чытанні. 

Спачатку гэта бываюць пытанні, звязаныя з тым, што школьнікам не 

зразумелы тыя ці іншыя сюжэтныя моманты, рэаліі жыцця, асобныя словы. 

Але паступова ўзнікаюць пытанні, што тычацца прычынна-выніковых 

сувязей у творы і матываў учынкаў герояў. 

Такім чынам, на ўроку настаўнік стварае своеасаблівую «ўстаноўку» 

(Д. М. Узнадзе) на асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу казкі. 

Выразнае чытанне вучнямі тых эпізодаў казкі, што іх асабліва 

ўсхвалявалі, павінна весці не толькі да выпрацоўкі навыкаў і тэхнікі 

чытання, але і да пошукаў эмацыйнага лейтматыву кожнага фрагмента. 

У выбары эпізодаў для выразнага чытання павінна быць свая драматургія, 

прадумана скіраваная настаўнікам, якая вядзе да супастаўлення падзей і іх 

асэнсавання. 

Апорныя эпізоды для аналізу, як і пытанні для асэнсавання тэксту, 

могуць адразу мець праблемны характар: 

 Чаму казка мае назву «Разумная дачка»? Як адказы на тры загадкі 

характарызуюць герояў твора? Чаму дачка селяніна перамагла пана? 

Пытанні павінны быць звернуты на тыя часткі тэксту, дзе абагулены 

аўтар дае разгорнутыя карціны, што чытачу неабходна ўзнавіць: 
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 Якімі вы ўяўляеце сабе месцы, дзе адбываецца дзея твора? Які з 

выгляду бедны селянін, яго жонка і дачка, як выглядаюць багаты селянін і 

пан? Намалюйце словамі іх партрэты. 

Пытанні, што маюць на мэце развіццё творчага ўяўлення, патрабуюць 

ад чытача разгарнуць тое, што ў казцы згорнута, дадаць зрокавыя і 

псіхалагічныя дэталі: 

 Якімі вы ўяўляеце герояў твора падчас суда? Намалюйце карціну 

суда. 

Пытанні на мастацкую дэталь: 

 Чаму «багаты з багатым свае людзі»? Чаму «багаты сеў у крэсла, 

а бедны стаіць ля парога»? 

Пытанні, скіраваныя на ўсведамленне кампазіцыі: 

 Чаму казка пачынаеццца з сумнага чакання непрыемнасцей? Як 

удалося кемлівай дзяўчынцы перахітрыць пана? 

Пытанні, што праясняюць розныя бакі чытацкага ўспрымання, могуць 

быць і іншымі, але важна, каб яны кантралявалі работу вучня-чытача ў 

цэлым і стваралі платформу для аналізу. Разважаючы над праблемным 

пытаннем, вучні паступова падыходзяць да ўсведамлення канцэпцыі твора. 

Вызначыць канцэптуальнае пытанне можна толькі пасля асэнсавання 

кампазіцыі казкі і аналізу вобразаў-персанажаў. Настаўнік, разам з вучнямі 

аналізуючы твор, падкрэслівае своеасаблівасць разумення дабра і зла. 

Даверлівасць робіць бедных людзей безабароннымі. «Заглядзеўся аднойчы 

багаты сусед на карову бедняка. 

 Дзе ты яе ўзяў? – пытаецца. 

Бядняк і расказаў яму ўсё, як было. 

– Эгэ,  кажа багацей,  дык гэта ж мая цялушка! Я выкінуў яе  не 

думаў, што яна на ногі ўстане. А калі так  забяру сваю карову назад… 

Зажурыўся бедны чалавек. 

 Я ж яе гадаваў,  кажа.  І яна цяпер мая [2, 22]. 

Паступова аналізуючы тэкст казкі, вучні пераконваюцца, што дабро 

неабходна абараняць, а зло, пры ўсёй яго настойлівасці, неўтаймаванасці, 

энэргіі, усё ж церпіць паражэнне. 

Цяпер задача настаўніка – узнавіць сюжэт казкі. Перад аналізам ён 

імкнецца завастрыць праблемную сітуацыю размовай пра назву твора, каб у 

школьнікаў была магчымасць яшчэ раз абдумаць казку, увайсці ў яе свет і 

зразумець яго. 

У працэсе гутаркі аналізуецца эпізод, дзе багаты селянін і бедны селянін 

разгадваюць загадкі пана. «Багаты выйшаў наперад: 

 Ды тут і адгадваць няма чаго: нікога на свеце няма сыцей за майго 

рабога парсюка, саладзей  за ліпавы мёд ад маіх пчол і шпарчэй  за майго 

гнядога жарабца. 

 А ты,  пытаецца пан бедняка,  адгадаў? 
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 Адгадаў, пане: няма нічога сыцей за зямлю, бо яна ўсіх корміць; няма 

нічога саладзей за сон, бо хоць якое гора, а заснеш, дык і забудзешся; няма 

нічога шпарчэй за людскія думкі, бо сам ты яшчэ тут, а думкі ўжо далёка-

далёка. 

Правільна адгадаў бядняк! Прышлося пану прысудзіць яму карову» 

[2, 24]. 

Настаўнік можа спытаць у вучняў: чаму правільна адгадала загадкі пана 

дачка беднага селяніна? І тут неабходна будзе спыніцца на асаблівасцях 

«народнай праўды», адлюстраванай у казцы «Разумная дачка». 

Школьнікі адзначаць, што праўдзівасць дзяўчынкі і яе бацькоў не 

ўтаймавала пана, а кемлівасць дачкі бедняка выклікала ў пана жаданне 

перамагчы, загадваючы беднаму селяніну яшчэ больш складаныя загадкі. 

«Сустрэла пана беднякова дачка-сямігодка. 

 Дзяўчына,  пытаецца пан,  да чаго мне коней прывязаць? 

Паглядзела дзяўчынка на сані і калёсы, што стаялі на двары, і кажа: 

 Можаш да зімы прывязаць, а можаш і да лета. 

Пан і вочы вылупіў: як гэта можна коней прывязаць да зімы або да 

лета? Смяеццца, відаць, з яго гэтае дзяўчо? 

 Ну, хоць да саней прывяжы, а хоць да калёс,  растлумачыла 

дзяўчынка. 

Бачыць пан, што беднякова дачка сапраўды надта разумная. Нават 

дарослы да такога не дадумаецца» [2, 25]. 

У гэтым эпізодзе важна, каб вучні звярнулі ўвагу на смеласць і 

назіральнасць гераіні твора, на яе розум. 

Школьнікі з дапамогай настаўніка асэнсуюць значэнне слова 

«разумны», падбяруць сінонімы да яго. 

Такім чынам, разумны – гэта той, якому дадзены розум, які надзелены 

розумам, які выяўляе розум. Разумны, разважлівы. Гераіня казкі ўвесь час 

разважае. 

Аналіз казкі ўскладняецца параўнаннем эпізодаў твора. Пераказваючы 

эпізоды твора ад імя дачкі беднага селяніна і ад імя пана, школьнікі 

вызначаюць, чаму дзяўчынка перамагла пана, які прызнаўся селяніну, што 

сапраўды ён мае разумную дачку, але ён, пан, разумнейшы. «Даў пан 

бедняку рэшата яек. 

 На,  кажа,  занясі дачцэ і скажы, каб яна пасадзіла на іх квактуху 

і вывела мне да заўтра куранят на сняданне. А не зробіць гэтага  загадаю 

бізуноў даць… 

Дачка падумала і кажа: 

 Нічога, тата. Заўтра што-небудзь прыдумаем. А пакуль што бяры, 

мама, гэтыя яйкі, пячы яечню на вячэру. 

Раніцай дачка гаворыць бацьку: 
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 На табе, тата, гаршчок, ідзі да пана. Скажы, каб ён за дзень хмызняк 

высек, выкарчаваў і ўзараў, проса пасеяў, зжаў і змалаціў ды ў гэты гаршчок 

насыпаў куранят карміць. 

Пайшоў бацька да пана, падаў яму пусты гаршчок і сказаў усё, як дачка 

загадала» [2, 26]. 

Чаму важна падкрэсліць, што кожная разгадка становіцца больш 

цяжкай? Школьнікі пераказваюць эпізоды кожнага новага «бою» селяніна з 

панам і адзначаюць, што ў адрозненне ад бацькі, які губляецца пасля 

сустрэчы з панам, дачка селяніна становіцца толькі больш сур’ёзнай і 

справядлівай. Яна праяўляе цярпенне, сціпласць, сілу духу. Якасці гераіні 

твора нідзе ў казцы не называюцца, вучні павінны самі заўважыць іх. 

Дачка селяніна ўвесь час супакойвае бацьку. Яе мова спакойная, 

напоўненая чалавечай годнасцю, у нечым яна падобная да прымавак. 

«Вярнуўся бацька дахаты засмучаны. Дачка пытаецца:  

 Што сказаў табе пан?  

Падаў бацька ёй тры сцяблінкі льну і расказаў, што пан загадаў.  

 Нічога,  адказвае дачка,  кладзіся, тата, спаць: заўтра што-

небудзь прыдумаем.  

Назаўтра дае дачка бацьку тры кляновыя дубчыкі і кажа:  

  Занясі пану і папрасі, няхай ён іх пасадзіць за адну ноч, вырасціць і 

зробіць варштат для кросен, каб было на чым палатно яму для кашулі 

выткаць.  

Пайшоў бядняк да пана, падаў тры дубчыкі і сказаў, як дачка 

навучала. 

Пачырванеў пан і кажа:  

 Разумная твая дачка  нічога не скажаш. Ды я ўсё ж разумнейшы! 

Перадай ёй, каб яна да мяне не пехатою прыйшла, не на кані прыехала, не 

голая і не адзетая, і каб падарунак мне прынесла, а я каб не мог яго прыняць. 

Калі зробіць усё гэта, то вазьму яе за дачку  вырасце, пані будзе! А не 

зробіць  дрэнна ёй будзе... » [2, 27]. 

Няцяжка заўважыць, як па-рознаму «гучаць» словы і паводзіны 

герояў. Вучні-чытачы без падказак разумеюць адмоўнае стаўленне 

стваральнікаў казкі да пана і станоўчае – да дачкі селяніна.  

Лічым, што настаўніку неабходна звярнуць увагу на тое, каб яны не 

абміналі тых, хто дапамагае дачцы селяніна, хто натхняе яе на мужныя 

ўчынкі. 

Адзін з цэнтральных эпізодаў казкі «Разумная дачка»  справядлівы 

суд галоўнай гераіні. Перад ад’ездам за мяжу пан сваім загадам пазбаўляў 

яе права судзіць людзей, але суд адбыўся, і вынікамі яго сяляне былі 

задаволены. 

Гэты эпізод, як і папярэднія, даюць магчымасць школьнікам прыйсці 

да высновы, што ў словах гераіні твора ўвасоблена мудрасць народа. Дачка 
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селяніна  дачка свайго народа, яна яго частка і гонар, яго абаронца. Адсюль 

яе моц і непарушнасць. 

Паказальны фінал казкі: «Прачнуўся назаўтра пан і дзівіцца: дзе ж 

гэта ён? Убачыў сваю прыёмную дачку, якую прагнаў, і пытаецца:  

 Чаму я тут, у бруднай мужыцкай хаце, ляжу?  

 Сам так захацеў,  смяецца дзяўчынка.  Ты сказаў мне: «Бяры сабе 

з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі дахаты». Я і ўзяла цябе. Уставай ды 

ідзі замест бацькі паншчыну адбываць. Ты мужык дужы, работнік з цябе 

будзе нядрэнны. 

Пачуўшы гэта, пан усхапіўся на ногі і так драпануў, што толькі яго і 

бачылі. Нават ад коней з карэтаю адрокся» [2, 29 – 30]. 

Аналізуючы гэты эпізод, школьнікі блізка да тэксту перадаюць 

дыялогі, тым самым больш глыбока асэнсоўваючы пафас беларускай 

народнай казкі. 

На наступных уроках пяцікласнікі чытаюць і аналізуюць казку 

«Залаты птах», на ўроках пазакласнага чытання школьнікі могуць 

паразважаць пра змест і мастацкія асаблівасці такіх твораў, як «Музыкі», 

«Як Сцёпка з панам гаварыў» і іншых (па выбары настаўніка). 

У шостым класе працягваецца планамерная і сістэматычня работа, 

што пачалася ў пятым класе. Вучэбная праграма прапануе для чытання і 

вывучэння больш складаныя па змесце і разнастайныя па сваіх мастацкіх 

асаблівасцях творы, але на больш высокім узроўні. 

Адзін з самых складаных блокаў вучэбнай праграмы, на наш погляд, – 

раздзел «Беларуская песня», які патрабуе звароту да шырокіх пазатэкставых 

сувязей твораў. 

Для чытання і вывучэння прапануюцца праграмай песні: «Прыехала 

Каляда на белым кані…», «Добры вечар таму, хто ў гэтым дому…», «А на 

Купалу рана сонца іграла…», «Добра жаць – шырокая ніўка…», «Ой, чаго 

зімачка…», «Каля месяца, каля яснага…». 

Для чытання і абмеркавання прапануюцца творы  «Вы, калядачкі, 

бліны-ладачкі…», «Наварочвайся, каза…», «Блаславі, маці, вясну 

заклікаці…», «А дзе ж ты, Купала, зімавала…», «А пчолка мая дарагая…», 

«Рэчанька». 

Вывучэнне на ўроках беларускай літаратуры народнай лірыкі – гэта 

далучэнне школьнікаў да скарбаў традыцыйнай культуры. Народная песня 

як духоўны элемент захоўвае і даносіць да нашага сучасніка важны 

эстэтычны і маральны вынік. Сучаснаму вучню даволі складана зразумець 

багацце сэнсу, прыгажосць складу і інтанацыі народнай песні. Адна з 

прычын – адсутнасць у падлетка «ключоў» да разумення народнай 

культуры, да вытокаў каляндарна-абрадавых песень, звязаных з 

міфалагічнымі ўяўленнямі і гаспадарычымі клопатамі сялян на працягу 

года.  
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У пачатку работы над народнай песняй вучні шостых класаў 

прачытаюць артыкул у падручніку-хрэстаматыі, дзе даводзіцца, чаму 

песня – гэта «сэрцам народжаны спеў» і што яна суправаджае розныя святы 

і іншыя з’явы сялянскага жыцця. Пасля чытання настаўнік прапануе 

адказаць на пытанні, каб высветліць, наколькі правільна зразумелы тэкст, 

асобныя словы і выразы, пасля чаго ідзе азнаямленне з каляднымі песнямі, 

таму што менавіта з зімовага цыкла і пачынаецца знаёмства з народнай 

песняй. 

Каб стварыць эмацыйны настрой, настаўнік можа прапанаваць 

паслухаць песні, а потым абмеркаваць, дзе і калі яны выконваліся.  

Настаўнік таксама можа спытаць у школьнікаў: «Як вы ўяўляеце 

выкананне гэтай песні: яе настрой, рытм, інтанацыю?» Гэта будзе другі 

варыянт пачатку ўрока. 

Настаўнік разам з вучнямі каменціруе кожны радок твора «Прыехала 

Каляда на белым кані…», што можна зрабіць праз устойлівыя формулы, 

абапіраючыся на ўжо вядомае: прыказкі і прымаўкі, фрагменты іншых 

песень, якія могуць успомніць самі вучні. 

Глыбіню разумення песні настаўнік можа праверыць, прапанаваўшы 

вучням прачытаць твор уголас у форме дыялогу (з суседам па сталу) або 

маналогу і аргументаваць абраную форму. 

Каменціруючы гэту або іншую песню, настаўніку пажадана звярнуць 

увагу на тое, як суадносяцца пейзаж, дыялог і маналог. Інтэрпрэтацыя 

маўленчых формул павінна суправаджацца падборам паралельных месц па 

прынцыпу падабенства або кантрасту. 

Добра, калі, завяршаючы работу над тэмай «Народная песня», 

настаўнік прапануе вучням падрыхтаваць невялікія малюнкі на тэму 

«Святочнае і паўсядзённае жыццё беларуса». Заключным этапам можа стаць 

урок пазакласнага чытання «Беларускі песенны фальклор – душа народа, 

светлая, прыгожая, чыстая». 
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